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SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİNDE ANATOMİ/PRENSİP VE ENDİKASYONLAR 

 

Doç. Dr. Fatih Aydoğan 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı  

Meme Hastalıkları Servisi 

 

Aksilla Lenf Nodlarının Anatomisi 

Lenfatik sistemin primer görevi interstisyel sıvının kan dolaşımına dönmesini sağlamaktır. Memenin 

lenfatik sistemi yüzeyel (deri) ve derin (parankimal) lenfatikler olmak üzere iki bölümde incelenir. 

Memenin yüzeyel lenfatikleri, meme glandı üzerindeki derinin lenfatikleridir. Deride subepitelyal 

(papiller) ve subdermal lenfatik pleksus olmak üzere başlıca iki lenf ağı mevcuttur. Subepitelyal 

pleksus lenfatikleri kapak içermezler ve lenf akımı herhangi bir yöne doğru olabilir. Bu lenfatik 

pleksusun damarları, vertikal lenfatikler yoluyla subdermal lenfatik damarlara bağlıdırlar. Subdermal 

lenfatiklerde kapak bulunur ve lenf akımı tek yönlüdür. Areolanın altında bulunan pleksus Sappey 

pleksusu olarak adlandırılır. Subareolar pleksus meme başı ve areoladan lenfatik damarlar alır, aynı 

zamanda subdermal pleksusla vertikal lenf damarları aracılığıyla bağlantı halindedir. Memenin 

yüzeyel lenfatikleri, derin lenfatikler yoluyla aksiller lenf nodlarına drene olurlar. 

Memenin derin lenfatikleri, laktifer duktusların lenf damarları, meme lobüllerinin civarında ince bir ağ 

oluştururlar. Bu ağdan çıkan birçok toplayıcı lenfatik trunkus mevcuttur. Meme lenfini drene eden 

esas lenfatik trunkuslar, meme dokusu içinde yukarı ve lateral yönde seyrederler ve memenin aksiller 

uzantısının düzeyinde aksiller fasyayı delerek aksiller nodların santral grubuna drene olurlar. Diğer 

toplayıcı lenfatik trunkuslar memenin arkasından doğarlar, pektoralis majör kasını delerler ve her iki 

pektoral kas arasından yukarı doğru seyrederek aksiller ven nod grubuna veya subklaviküler nodlara 

ulaşırlar. Memenin lenfatik drenajının esas yönü konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bugün 

kabul edilen görüş; meme içindeki lenf akımının derin subkutanöz ve intramammer lenfatik 

damarlardan sentrifügal olarak aksiller ve internal mammarial lenf nodlarına doğru olduğudur. 

Aksiller lenf nodları sayısı 20 ile 40 arasında değişen, çoğu aksiller arter ve dalları etrafında toplanan 

memeden gelen lenf akımının en önemli çıkış bölgesini oluşturan yapılardır. Aksiller lenf nodları 

anatomik olarak 6 gruba ayrılmasına rağmen, pratikte pektoralis minör kası ile komşuluklarına göre 3 

grupta incelenir. 

Seviye 1: Pektoralis minör kasının alt kenarının altında ve dış yanında kalan nodları kapsar, eksternal 

mammaria, skapular ve aksiller grupları içerir. 

Seviye 2: Pektoralis minör kasının derininde ve arkasındadır, santral lenf nodlarını içerir. 

Seviye 3: Pektoralis minörün medial kenarı ile aksiller bölgenin üst kesimi arasındadır, apikal grubu 

kapsar.   

Sentinel Lenf Nodu Tanımı ve Prensibi 
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Her ne kadar yeni prognostik faktörler belirlenmiş ve üzerlerinde çalışılmaya başlanılmışsa da hala 

aksiller lenf nodlarının durumu, prognoz için en önemli belirleyici özelliktir. Aksiller diseksiyonun 3 

ana hedefi vardır: 1) Hastanın prognozunu belirlemek 2) Cerrahi girişim sonrası uygulanacak adjuvan 

tedavi seçimi için gerekli bilgiyi sağlamak 3) Aksillada lokal hastalık kontrolünü sağlamaktır. 

Aksillanın klinik muayenesi büyük önem taşımasına rağmen, vakaların 1/3’ünde yanlış pozitif veya 

negatif sonuçlara rastlanılır. İnvaziv olmayan tanı yöntemlerinin (US, MRI) aksiller metastazların 

belirlemesinde kesin bilgi verememesi histolojik tanı ve aksiller diseksiyonun önemini korumasına 

neden olmuştur. Klinik olarak aksillası negatif olan palpabl tümörü olan hastaların aksiller 

disseksiyonda yaklaşık %30’unda, nonpalpabl tümörlerin ise yaklaşık %10’unda aksiller tutulum 

saptanabilmektedir. Kalan %70–90 hastaya aksiller diseksiyon gereksiz olarak yapılmaktadır. Aksiller 

diseksiyon seroma, kol ödemi, hematom, lenfödem, kol hareketlerinde kısıtlılık,  nöropati, infeksiyon 

gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. 

Aksillası negatif olan hastalarda gereksiz aksiller lenf nodu diseksiyonundan kaçınmak için morbiditesi 

az, aksiller diseksiyon kadar prognostik bilgi verecek bir yöntem olan sentinel lenf nodu (SLN) 

biyopsisi yöntemi ortaya konmuştur. Sentinel lenf nodu primer tümörün lenfatik kanallar aracılığıyla 

drene olduğu ilk lenf nodu veya nodlarıdır. Sentinel kelimesinin Türkçe karşılığı “bekçi” anlamındadır. 

Sentinel lenf nodu biyopsisi bölgesel lenf nodu havuzuna olan lenfatik drenaj şeklinin belirlenmesi ve 

ilk lenf nodunun tümör hücreleri için etkili bir filtre olması prensiplerine dayanır. Günümüzde, 

lenfatik yayılımın prognostik açıdan önemli olduğu saptanmış meme, malign melanom, tiroid, 

kolorektal, mide, vulva, serviks, penis, prostat gibi solid tümörlerde SLN biyopsisi yapılmaktadır.  

Sentinel lenf noduna aksilladaki kıl çizgisinin altından yapılan bir insizyonla ulaşılır. Çoğunlukla üçüncü 

interkostal sinirin lateral torasik veni çaprazladığı yerin 5 cm etrafındaki bölgede, seviye I lenf nodları 

içinde bulunur. Geriye kalanları ise seviye II lenf nodları içinde olabilir. Seviye I lenf nodları (-) 

hastalarda Seviye II de %1.5–2 oranında atlamış metastaz olabilir.  Seviye I ve II lenf nodları negatif 

hastalarda ise %0.2–0.4 oranında seviye III nod grubunda skip metastaz bulunabilir.  

Endikasyonlar 

Sentinel lenf nodu biyopsisinin genel olarak endikasyonlarını aksillası negatif erken evre meme 

kanserleri ve invaziv odak bulunma riski olan duktal karsinoma in situ (DKİS) hastaları oluşturur.  

Geleneksel olarak DKİS’de iyi prognoz ve aksiller metastazın %1–2 olması nedeniyle rutin aksiller 

diseksiyonun yeri yoktur. Duktal karsinoma in situda metastatik hastalık görülebilmesi gizli invaziv 

odakların patolojik incelemede ortaya çıkarılamaması ile açıklanır. Tanı hataları olabilmesi nedeniyle 

kor biyopsi ile tanı konan hastalarda, invazyon riski yüksek olan (solid, kribriform, yüksek grade) 

hastalarda ve piyeste gizli invaziv odak içerebilen mastektomi yapılan DKİS hastalarında aksiller 

metastaz riski nedeniyle aksillanın değerlendirilmesi gereklidir. Aşağıda Tablo 1’de endikasyonlar, 

kontrendikasyonlar ve tartışmalı durumlar belirtilmiştir. 
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ENDİKASYONLAR 
Aksillası klinik negatif T1, T2 meme kanserleri 
İnvazyon riski olan ve mastektomi yapılacak duktal karsinoma in situ’lu hastalar 
 - DKİS alanı 5 cm’den büyük olanlar 
 - Kanıtlanmış mikroinvazyonu olan hastalar 
 - Tanısı tru-cut biyopsi ile konulan hastalar  

KONTRENDİKASYONLAR 
Aksiller metastazı olan hastalar 
İnflamatuar meme kanserleri 

TARTIŞMALI DURUMLAR  
Gebeler 
T3 tümörü olan hastalar 
Daha önce aksiller cerrahi geçirenler 
Neoadjuvan tedavi sonrası  
Büyük eksizyonel biyopsi kavitesi 

Tablo 1. Sentinel lenf nodu biyopsisinde endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve tartışmalı durumlar. 
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SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİ RASYONALİTESİ 

Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK 

GATA Askeri Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi  

 

Meme kanserinde aksillanın nodal durumu en doğru prognostik araç olarak kabul edilmektedir. 

Meme kanserli hastalarda, primer tümörün özellikleri, fizik muayene yöntemleri ve radyolojik 

yöntemler aksiller lenf nodunun metastatik olup olmadığını değerlendirmede yetersiz olduğundan, 

aksiller evreleme için rutin olarak cerrahi uygulanmıştır. Aksiller lenf nodu tutulumunun olması veya 

olmaması, tedavi seçeneklerini ve adjuvan tedavi yöntemlerinin belirlenmesini yakından 

etkilemektedir. Seviye I ve II aksiller lenf nodu diseksiyonu nodal durumu belirlemek için en doğru 

yöntem olarak kabul edilmektedir ve evrensel olarak kabul görmüştür. Fakat aksiller lenf nodu 

diseksiyonu, lenfödem, aksiller sinir hasarı, kronik omuz ağrısı, kolda güçsüzlük ve omuz eklemi 

fonksiyon bozuklukları gibi bazı uzun dönem yan etkilere sahiptir. Ayrıca aksiller lenf nodu 

diseksiyonunun sağ kalım üzerine etkileri de tartışmalıdır. Günümüzde mamografinin tarama amaçlı 

kullanımı ve radyolojik yöntemlerdeki gelişmelerle birlikte meme kanseri daha erken evrelerde 

yakalanmaya başlamıştır. Meme kanseri cerrahisinde meme anatomisini korumaya yönelik yöntemler 

daha fazla daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı, aksiller evreleme için de 

daha az yan etkileri olan daha az invazif yöntemlerin geliştirilmesine gerek duyulmuştur. 

Aksiller lenf nodu diseksiyonuna alternatif yöntemler değerlendirildiğinde klinik muayene ve 

görüntüleme yöntemleri tam olarak yeterli değildir. Sentinel lenf nodu çalışmaları göstermiştir ki 

klinik olarak palpabl lenf nodu olmayan hastaların yaklaşık %30’unda metastatik lenf nodu mevcuttur. 

Tersine palpabl lenf nodlarının %25’i metastatik değildir. Sadece 2 cm’den büyük ve hiler yağlanma 

kaybı olan lenf nodları mamografide şüpheli olarak kabul edilebilir. Ultrasonografik lenf nodu 

değerlendirmesinde doğruluk oranı %70’lerdedir. Bu durum ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulaması 

ile arttırılabilir. Sentinel lenf nodu biyopsisi düşük morbidite oranı ve yüksek doğruluk oranı ile 

minimal invazif bir yöntemdir. İntraoperatif lenf nodu haritalaması, aksiller evreleme için aksiller 

diseksiyonun yerini almaktadır.  

Lenf nodu metastazı ihtimali tümör boyutu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Tam olarak oranlar 

değişik çalışmalarda farklı olmakla birlikte, lenf nodu metastaz oranı T1a tümörlerde %5-10, T1b 

tümörlerde %10-20 ve T1c tümörlerde %20’den fazladır. Bu oranlar değişik çalışmalar için tabloda 

gösterilmiştir. 

Seri No Değerlendirme T1mic T1a T1b T1c T2 

Memorial Sloan-
Kettering Kanser 
Merkezi 

 
İHC 

Seri kesit 
H-E 

%11 
%5 
%2 

%14 
%10 
%5 

%22 
%18 
%13 

%36 
%32 
%25 

%58 
%53 
%45 

California Üniversitesi 577   %15  %31 %56 

Avrupa Çalışma Grubu 2929 İHC %6.5 %10  %16  

Mayo Klinik 77 İHC %7.8     

Mayo 
Klinik,Pennsylvania 
Üniversitesi 

222 İHC  %4 %20 %24 %49 

İHC, İmmünohistokimyasal; H-E, hemotoksilen eozin 
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Tablodan da görüldüğü gibi lenf nodları immünohistokimyasal yöntemlerle incelense bile erken evre 

meme kanserinde tüm hastalara aksiller diseksiyon rutin uygulanırsa,  hastaların büyük bir çoğuna 

(%80–95),  lenfödem, aksiller sinir hasarı, kronik omuz ağrısı, kolda güçsüzlük ve omuz eklemi 

fonksiyon bozuklukları gibi gereksiz komplikasyon riski yüklenmiş olacaktır. Ayrıca sentinel lenf nodu 

pozitif olan hastalarda tamamlayıcı aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası yaklaşık %50 hastada 

sadece sentinel lenf nodu metastatiktir. Prospektif randomize NSABP B–32 çalışmasında pozitif 

sentinel lenf nodu saptanan hastaların %61.4 ünde sadece sentinel lenf nodu metastatiktir. Bu 

aksiller lenf nodu diseksiyonu uygulanan %61.4 hastaya gereksiz lenf nodu diseksiyonu uygulandığını 

göstermektedir.  

Sentinel lenf nodu uygulamaları ile pozitif lenf nodu oranları daha hassas patolojik incelemeler 

nedeniyle (immünohistokimyasal ve PCR analizlerin geliştirilmesi sonucu) artmıştır. Örneğin saf 

tubuler karsinomlarla ilgili bir meta-analizde hastaların %7’sinde lenf nodu metastazı saptanırken 1 

cm’den küçük tümörü olanlarda bu oran %0’dır. Bununla birlikte Leikola ve arkadaşlarının 

çalışmasında 1 cm’den küçük tubuler karsinomlarda pozitif lenf nodu oranı %30’dur. Metastazların 

ortalama boyutu 0.17 mm’dir ve hastaların çoğunda sentinel lenf nodu dışında metastatik lenf nodu 

yoktur. 

Sentinel lenf nodu diseksiyonu minimal invazif bir yöntemdir ve klasik aksiller lenf nodu diseksiyonu 

ile karşılaştırıldığında daha düşük morbidite oranlarına sahiptir. Avrupa Kanser Enstitüsü, ALMANAC 

(The Axillary Lymphatic Mapping Againts Nodal Axillary Clerance), NSABP B-32, ACOSOG (The 

American College of Surgeons Oncology Group) Z0011 çalışmalarının hepsinde lenfödem, his kaybı, 

kronik ağrı gibi yan etkiler çok daha az oranlarda saptanmıştır. 

Sentinel lenf nodu ile ilgili ilk çalışmalarda yanlış negatiflik oranları %9.6–11.4 olarak bildirilmekle 

birlikte teknikle ilgili tecrübeler artıkça bu oran azalmaktadır. NSABP B–32 çalışmasında bu oran %9.8 

olarak saptanmıştır. Bu çalışmada, primer tümör tanısında eksizyonel ve insizyonel biyopsi kullanılan 

hastalarda tru-cut veya ince iğne aspirasyon biyopsisine göre, medial ve lateral tümörlerde santral 

tümörlere göre, yanlış negatifliğin daha yüksek olduğu, ayrıca çıkarılan sentinel lenf nodu sayısı 

(1>2>3>4>5) arttıkça yanlış negatiflik oranlarınının azaldığı belirtilmiştir. 

Birçok çalışmada sentinel lenf nodu doğruluk oranları %95–97 olarak bildirilmiştir. NSABP B–32 

çalışmasında bu oran %97.1’dir 

Sonuç olarak sentinel lenf nodu uygulaması kabul edilebilir yanlış negatiflik oranları ve yüksek 

doğruluk oranları ile güvenli bir yöntemdir. Doğru seçilmiş hastalarda düşük morbidite oranları ile her 

geçen gün daha fazla kabul görerek klasik aksiller lenf nodu diseksiyonunun yerini almıştır. 
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NÖBETÇİ (SENTİNEL) LENF DÜĞÜMÜ TESPİTİ VE LENFATİK HARİTALAMA 

 

Prof. Dr. Ömer Uğur 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı 

  

Gama prob kılavuzluğunda nöbetçi lenf düğümü tespiti için yapılan radyofarmasötik enjeksiyonu sonrası 

lenfosintigrafi yaparak lenfatik haritalamanın gerekliliği uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Ancak 

günümüzde cerrahi işlem sırasında yol gösterici olduğu için bir çok merkezde nöbetçi lenf düğümü 

biyopsisi öncesi rutin uygulanmaktadır.   

RADYOFARMASÖTİKLER 

Ülkemizde lenfosintigrafide kullanılan radyofarmasötikler yurtdışından ithal edilmektedir. Ülkemizde 

ruhsatlı olarak Renyum sülfid kolloid (CISbio, Fransa), (partikül büyüklüğü: 3–15 nm), bulunmaktadır.  

A.B.D’de lenfosintigrafi için FDA’nın onay verdiği özgül bir radyofarmasötik yoktur. Amerika’da filtre 

edilmiş (0,22µm) veya filtre edilmemiş Tc-99m sülfür kolloid formları kullanılmaktadır. Genellikle küçük 

partiküllü olan filtre edilmiş formlar önerilmektedir. Avrupa ve Avustralya’da ise Tc-99m antimony 

trisulfide kolloid (partikül büyüklüğü: 0,015–0,3µm) kullanılmaktadır. 

RADYOFARMASÖTİK ENJEKSİYONU 

A. İntratümöral, peritümöral, subareolar ve intradermal enjeksiyon olmak üzere 4 ayrı enjeksiyon tekniği 

bulunmaktadır. Merkezimizde uygulama kolaylığı ve başarı sonuçlarının benzer olması nedeniyle 

intradermal enjeksiyon tekniğini tercih etmekteyiz. 500 uCi Tc-99m Nanokolloid (0.1–0.2 ml hacim 

içerisinde) lezyon üzerinden intradermal olarak enjekte edilir. Üst dış kadran lezyonlarında subareolar 

enjeksiyon tercih edilir. Bazı merkezler intradermal ve peritümöral enjeksiyon tekniklerini beraber 

uygulamaktadırlar. Peritümöral enjeksiyon tekniği yerine intradermal enjeksiyon tekniğini savunan 

merkezler memenin subareolar pleksusta toplanıp aksillaya drene olan özel lenfatik akımını öne 

sürmektedirler. Peritümöral enjeksiyon tekniğinin ise internal mammarian lenf nodlarını göstermede 

duyarlılığının daha iyi olduğu bildirilmiştir.    

B. Mevcut yasal mevzuat gereği radyofarmasötiklerinin enjeksiyonu Nükleer Tıp hekimleri tarafından 

yapılmalıdır.  

C. İntradermal enjeksiyon sırasında deride oluşan kabarcık (papül) içindeki yüksek basınç veya enjekte 

edilen bölgedeki derinin kalınlığına bağlı olarak iğne ile enjektör arasından aktivite fışkırabilir veya iğnenin 

deriden çıkarılması ile radyofarmasötik dışarı sızabilir. Sızma sonucu nöbetçi lenf nodu ile karışabilecek 

radyoaktif bulaşlar oluşabilir. Bu nedenle enjeksiyon sırasında iğne ile enjektör arasına üstten pamuk ile 

tampon yapılması önerilir. Bunun gibi radyoaktif bulaşlara dikkat edilmeli ve oluşması durumunda o bölge 

temizlenmelidir. 
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D. Enjeksiyon tamamlandığında, radyofarmasötiğin lenfatik kanallar içinde ilerlemesini kolaylaştırmak için 

enjeksiyon alanlarına nazikçe masaj yapılabilir. 

E. Hasta Dozimetrisi 

Erişkinler için radyasyon dozimetrisi 

Radyofarmasötik Uygulanan Doz 

   MBq (mCi) 

En yüksek radyasyona1 maruz  

kalan organ   mGy/MBq (rad/mCi) 

  Efektif Doz Miktarı2 

mSv/MBq(rem/mCi) 

Tc-99m küçük veya 

büyük kolloidler1 

    15-35 

İntradermal 

    (0,5-1) 

                    Dalak  

                    0,015  

                   (0,057) 

            0,0019 

           (0,0071) 

 

  Çocuklar (5 yaş) için radyasyon dozimetrisi 

Radyofarmasötik Uygulanan Doz 

   MBq (mCi) 

En yüksek radyasyona1 maruz  

kalan organ   mGy/MBq (rad/mCi) 

  Efektif Doz Miktarı2 

mSv/MBq(rem/mCi) 

Tc-99m küçük veya 

büyük kolloidler1 

    15-35 

İntradermal 

    (0,5-1) 

                    Dalak  

                    0,050  

                   (0,185) 

            0,0036 

            (0,013) 

1ICRP 53, sayfa: 180-182 

2ICRP 80. Not: Tablodaki değerler, verilen dozun yalnızca %20 sinin sistemik olarak absorbe edildiği tahmin edildiğinden ICRP 80 de 

bulunan değerlerin %20 si alınmıştır. 

 

F. Görüntüleme İşlemi 

Enjeksiyon tamamlandıktan hemen sonra dinamik görüntüler alınmalıdır. Görüntülemede önerilen düşük 

enerjili yüksek rezolüsyonlu kolimatördür. Enerji penceresi 140KeV, ± %20 aralık şeklinde ayarlanmalıdır. 

Dinamik görüntüler ilk 10 dakika 10–30 sn.lik alınabilir. Genellikle bu süre içinde ilk nöbetçi lenf düğümü 

görünür hale gelir. Daha sonra ön ve yan (lenf düğümünün derinliğini saptamak amacı ile) pozisyonlardan 

5 dakikalık statik çekimler (256x256 matriks, 1 zoom) alınır. Nöbetçi lenf düğümü eğer ilk 15 dakikada 

görünmediyse görünene dek veya 1–2 saate kadar statik görüntüler alınmaya devam etmelidir. Ayrıca 

lenfosintigrafi sırasında anatomik detaylar belirgin olamdığı için vücut hatlarını gösterecek transmission 

görüntülemede faydalıdır. Bunun için Co–67 düzlem kaynağı kullanılır. Hasta, kamera ile bu kaynak arasına 

yerleştirilerek çekim yapılır. Merkezimizde son 1 yıldır bu amaçla hem metabolik hem de anatomik 

görüntüleme yapabilen SPECT-BT cihazı kullanılmaktadır. 

Görüntüleme esnasında hasta ameliyat pozisyonunda iken saptanan nöbetçi lenf düğümünün izdüşümü,  

persistan skop altında bir radyoaktif nokta kaynak (kobalt kalemi) yardımı ile bulunarak bu nokta hastanın 

üzerinde silinmez kalemle işaretlenir. İşaretleme gama prob yardımı ile de yapılabilir. Bu işaret cerrahi 

sırasında yardımcı olacaktır. 

G. Uygulama 

Görüntülerde lenf düğümlerinin daha iyi izlenebilmesi için bilgisayarın kontrast ayarları artırılarak 

sağlanabilir.  
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H. Yorum 

Görüntü Kriterleri: Dinamik imajlar tümör alanından drene olan ilk lenf düğümünün saptanmasında 

faydalıdır. Nöbetçi lenf düğümü en aktif izlenen değil enjeksiyon yerinden doğrudan akım alan ilk lenf 

nodudur.  

İnternal mammarian lenf düğümü bölgelerine olan akım varsa cerraha özellikle bildirilmeldir.   

I. Raporlama  

Cerrahi yazılı raporlamadan önce olduğundan görüntüleme sonucu cerraha hemen iletilmelidir. 

Lenfosintigrafi görüntüleri nükleer tıp hekimi veya teknisyeni tarafından ameliyathaneye götürülmeli ve 

görüntülemeler ve deri işareti hakkında cerraha sözlü bilgi vermelidir. 

Yazılı raporlamada kullanılan radyofarmasötik, verilen doz, uygulanan enjeksiyon metodu, yeri ve 

görüntüleme protokolü belirtilmelidir. Ayrıca prob ile in-vivo ve ex-vivo nöbetçi lenf düğümünden ve 

cerrahi sonrası cerrahi yataktan alınan aktivite sayımları (bu not genellikle ameliyat sonrası hastanın 

dosyasına veya raporuna eklenebilir). 

J. Kalite Güvenliği 

Üretim endüstrisine göre gama probun uygun kalibrasyonları yapılmalıdır. 

K.  Hata Kaynakları 

1.  Deri kontaminasyonu 

2.  Deri işaretinin ameliyat pozisyonunda işaretlenmemiş olması 

3.  Enjeksiyondan sonra ilk görüntülerin alınmasında gecikme 

4.  Hafif düzeyde aktivite tutan alanların kontrastının artırılmasında yetersizlik 

5.  Sonuçların cerraha hemen ulaştırılmasında yetersizlik 

L. Radyasyon Emniyeti 

Radyasyon emniyeti ameliyathane personeli, patoloji personeli ve nükleer tıp personelleri için dikkate 

alınmalıdır. Lenfosintigrafi ve intraoperatif gama prob ile nöbetçi lenf düğümü lokalizasyon çalışmalarını 

yapan hemşireler, doktorlar ve teknologlar her kurumun radyasyon güvenlik komitesinin kurallarına göre 

radyasyon ile çalışmak için eğitilirler. Bu prosedürlerde alınan radyasyon dozu ihmal edilecek kadar düşük 

olduğundan diğer radyasyon prosedürleri ile karşılaşmayan personel için dozimetri kullanılmasına gerek 

yoktur (yasal mevzuat için bkz www.taek.gov.tr). Nöbetçi lenf düğümü çalışmalarında personele dozimetri 

verilmesi kararı ilgili mevzuat çerçevesinde çalıştığı kurumun radyasyon güvenlik komitesi tarafından 

verilir. Aşağıdaki bilgiler bu tespitleri yapmak için faydalıdır:  

 A. Verilen radyoaktivite 18,5 MBq (500 µCi)’in altındadır. Bu aktivitenin yaklaşık %1’i nöbetçi lenf 

düğümüne geçmektedir, 185 kBq (5µCi). 
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 B. Her hasta için cerrahın ellerinin aldığı radyasyon dozu tahminen 5–94 µSv (0,5-9 mrem) dir. İnsanların 

1 yılda doğal kaynaklardan ve kozmik ışınlardan aldığı göreceli efektif tüm vücut radyasyon dozu yaklaşık 3 

mSv (300 mrem) dir. Bir cerrah meme kanseri hastalarında kabaca yılda 30–60 nöbetçi lenf düğümü 

cerrahisi yapabilir. Bu sürede cerrahın tüm vücudunun doğal radyasyon nedeniyle aldığı dozdan, 

parmaklarının mmaarruuzz  kaldığı radyasyon dozu daha fazla değildir. 

 C. Radyoaktif nöbetçi lenf düğümü ve primer tümör materyali (enjeksiyon alanını içerdiğinden) kısıtlı bir 

süre için bu dokuyla ilgilenen patoloji personelinin maruz kaldığı radyasyon dozu cerrahın maruz kaldığı 

radyasyondan daha fazla değildir. Bu nedenle histolojik materyaller gecikmesiz incelenebilir (zaten 

patologlar daha iyi doku kesiti alabilmek için genelde gelen materyalleri 1 gün süre ile formalde 

beklettiklerinden pratik olarak ertesi gün lenf düğümünde radyoaktivite oranı yok denecek kadar azdır, Tc-

99m fiziksel yarı ömrü 6 saat’dir).  

 D. Ameliyathanedeki (tamponlar) ve patoloji bölümündeki radyoaktif atıkların biyolojik zararı 

olabileceğinden kurumsal radyasyon güvenliği kurallarına göre toplanmalıdır.  
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MAVİ BOYA İLE SENTİNAL LENF NODU ÖRNEKLEMESİ 

 

Doç. Dr. Osman Kurukahvecioğlu 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

 

Aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND), meme kanseri cerrahi tedavisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Aksiller lenf nodu diseksiyonu, meme kanserinin en önemli prognostik göstergesi, adjuvan sistemik 

tedavilerin belirlenmesi ve hastalığın lokal-rejyonel kontrolü için gereklidir. Aksiller lenf nodu 

diseksiyonunun sağkalım üzerine etkisi ise tartışmalıdır. 

Klinik olarak aksillası negatif olan hastaların yaklaşık %20-30’unda aksiller lenf nodu metastazı 

saptanmaktadır. İşte aksiller metastazı olmayan hastaların belirlenmesi ve bu hastaları ALND’un 

morbiditesinden korumak amaçlı sentinel lenf nodu biyopsi (SLNB) tekniği geliştirilmiştir.  

Sentinel lenf nodu memeyi drene eden ilk lenf nodudur. Tümör hücrelerinin lenfatik kanallar yoluyla 

ilk ulaştığı lenf nodudur. Bu lenf nodunun tespit edilip incelenmesi sonucu eğer metastaz saptanırsa 

ALND yapılır. Sentinel lenf nodunda metastaz saptanmaz ise aksilla negatif kabul edilir ve hastaya 

ALND yapılmaz. Böylece hastalar ALND’nun komplikasyonlarından korunmuş olur.  

Sentinel lenf nodu iki şekilde tespit edilir; 

1. Mavi Boya 

a. İzosülfan mavisi 

b. Patent mavisi 

c. Metilen mavisi  

2. Radyonüklid madde 

a. Tc-99m Antimon sülfür kolloid  

b. Tc-99m Nanokolloid  

c. Tc-99m Sülfür kolloid  

d. Tc-99m Kalay kolloid  

Mavi Boyaların Özellikleri 

Patent mavisi, İsosulfan mavisinin izomeridir ve her ikisi de lenfatiklerde proteine bağlı olarak 

taşınmaktadır. Metilen mavisi ise proteinlere bağlanmaz. Bu özellik isosulfan mavisi ve patent mavisi 

kullanımı sonrası görülebilen alerjik reaksiyonlardan sorumludur. İsosulfan ve patent mavisi 

kullanımından sonra cilt döküntülerinden anafilaktik reaksiyona kadar değişen şiddetlerde allerjik 

reaksiyonlar tarif edilmektedir. İsosulfan mavisi için bu komplikasyonların görülme oranı % 0.1 ile 1.1 

arasında değişmektedir. Patent mavisi için net bir oran verilememekle birlikte isosulfan mavisinin 

izomeri olduğu için benzer özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Metilen mavisi kullanımı sonrası 
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daha çok uygulama tekniğine bağlı komplikasyonlar görülebilmektedir. Eğer intradermal enjeksiyon 

yapılırsa cilt nekrozu gelişmektedir.  

Tüm boyaların kullanımı sonrası hastalarda methemoglobinemi gelişebilmektedir. Operasyon sırası ve 

sonrası dönemde oksijen saturasyonunda bir miktar düşüklük görülebilmektedir.  

Mavi boyalar idrar ve safra ile atılmaktadırlar, bu sebeple idrar ve gaita renginde değişikliğe sebep 

olurlar. Hastaların idrar rengindeki değişiklik daha dikkat çekicidir ve hastalara işlem öncesi mutlak 

bilgi verilmelidir.  

Her üç mavi boyanın da %1’lik konsantrasyonu kullanılmaktadır. Uygulama alanına göre 1–5 cc.lik 

boya kullanılır. Metilen mavisi diğer iki boyaya göre daha ucuzdur ve temini de kolaydır. İsosulfan ve 

patent mavisine göre lenf nodlarını daha koyu renkte boyadığı bildirilmektedir ve alerjik reaksiyon 

görülme oranı daha düşüktür.   

Mavi Boyaların Uygulama Yolları 

1. İntradermal 

2. Subdermal 

3. Peritümöral 

4. İntratümöral 

5. İntraparankimal 

6. Subareolar  

İntradermal metilen mavisi uygulanması cilt nekrozu nedeniyle önerilmemektedir. Genellikle 

subdermal uygulama tercih edilmektedir. Peritümöral uygulama tümör çevresine 4 kadrana eşit 

miktarda olacak şekilde mavi boya enjeksiyonudur.  İntratümöral boya enjeksiyonu ise günümüzde 

önerilmemektedir. Tümör içinde nekroza bağlı olarak lenfatik kanalların yok olması veya lenfatik 

kanalların tümörün basıncına bağlı olarak yeterli boya drenajına izin vermeyeceği sebebiyle bu 

tekniğin kullanımı terk edilmiştir. İntraparankimal uygulama, memenin üst dış ve alt dış kadranlarına 

eşit miktarda boya enjeksiyonunu içeren tekniktir. Subareolar uygulama ise periareolar bölgeden 

başlayarak subareolar bölgeyi içine alacak şekilde yapılan enjeksiyon yöntemidir. Bu yöntemler 

yüzeyel ve derin lenfatikler yoluyla mavi boyanın aksillaya drene olmasını sağlar. 

Mavi Boyanın Uygulanması 

Mavi boya enjeksiyonunu takiben eğer mastektomi ile birlikte uygulanacaksa mastektomi 

insizyonunun aksiller bölgeye yakın olan bölgesinde öncelikle flep diseksiyonu yapılır. Eğer meme 

koruyu cerrahi ile birlikte uygulanacaksa, aksiller kıllı bölgenin bitiminde ön ve arka aksiller hat 

arasında kalacak şekilde 3–4 cm.lik bir insizyon yapılır. Bu insizyondan da yeterli flep diseksiyonu 

yapıldıktan sonra mavi boya ile boyanmış lenfatikler görülmeye çalışılır. Boyalı lenfatik kanallar 

bulunduktan sonra kibar diseksiyonla lenfatik kanallara zarar vermeden boyanmış kanal boyunca 

diseksiyon yapılarak boyayı tutan SLN bulunur. Bulunan lenf nodu eksize edilir ve başka lenf nodu 

olup olmadığı ileri diseksiyon ile belirlenir. Sentinel lenf nodu, pektoralis major kası bulunduktan 

sonra göğüs duvarından pektoralis minör kasına doğru ilerlendiğinde genellikle bu alanda tespit edilir. 
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Daha nadir olmak üzere level 2 bölgesinde ve torakodorsal arter-sinir-ven üçlüsünün lateralinde de 

bulunabilir.  

Kimi yazarlar derin yerleşimli tümörlerde peritümöral, yüzeyel yerleşimli tümörlerde ise tümör 

izdüşümüne subareolar enjeksiyonun daha iyi sonuç verdiğini ileri sürmektedir. Bir grup ise hem 

peritümöral hem de subareolar enjeksiyon ile SLN bulma oranının yükseldiğini bildirmektedirler. 

Kombine enjeksiyonda hem yüzeyel hem de derin lenfatikler yoluyla mavi boya iletimi olacağı için 

SLN bulma oranının daha yüksek olduğu iddia edilmektedir. 

Mavi Boya Kullanımının Avantajları 

Operasyondan hemen önce yapılması, enjeksiyondan 10-15 dakika sonra işleme başlanması, başka 

bir ekibe ihtiyaç göstermemesi ve maliyetin düşük olmasıdır. 

Mavi Boya Kullanımının Dezavantajları 

Dezavantajları; SLN bulma oranının radyonüklid madde enjeksiyonu ve kombine yönteme göre daha 

düşük olması, SLN veya SL Nodlarını tespit etmek için daha fazla doku diseksiyonu gerektirmesidir.  

Tek başına mavi boya kullanılarak yapılan SLN biyopsisinde, SLN tespit oranı değişik çalışmalarda 

%80–90 arasında değişmektedir. Mavi boya ile radyonüklid maddenin kombine kullanılması ile bu 

oran %95-99’a yükselmektedir.  Tekniği uygulayan hekimin deneyiminin artması ile SLN bulma oranı 

da yükselmektedir.  

Mavi Boya Nerelerden Edinilebilir? 

Prof.Dr. Sema Çalış 
Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye/ANKARA-TÜRKİYE 
Telefon : 0 312 305 12 41- 0 312 310 15 24 Faks : 0 312 311 47 77 
E-posta : scalis@hacettepe.edu.tr 
 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Eczacılık Fakültesi 
Etlik/ANKARA 
Öncelikle GATA Komutanlığına, Hastanenizden alınan bir istem dilekçesi ile başvurulur, kabul cevabı 
geldikten sonra isosulfan mavisi veya patent mavisi teslim edilir. 
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SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİNDE GAMA PROB KULLANIMI 

 

Doç. Dr. Tamer Akça 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi A. D. Öğretim Üyesi 

Meme ve Endokrin Ünitesi  

 

Giriş 

Yapılan çeşitli çalışmalarda sentinel lenf nodu (SLN) biyopsisinde vital boya ve radyoaktif madde 

kullanımının kombine edilmesinin her iki yöntemin tek tek uygulamaları ile karşılaştırıldığında, lenf 

nodunu bulma ve yanlış negatiflik açısından daha üstün sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ancak yine de 

kombine uygulama ile herhangi bir yöntemin tek başına uygulanması arasında (bu konu ile ilgili 

çalışmaların yöntem standartlığına sahip olmaması nedeniyle) çok büyük farklar olmadığı ve yeterince 

tecrübeli ellerde tek tek uygulama ile kombine uygulamaların her birinin birbirine benzer başarı ile 

sonuçlandırılabileceği bilinmelidir.  

Ameliyat Öncesi Sentinel Lenf Nodu İşaretlemesi 

Gama prob yardımıyla yapılan SLN biyopsilerinde sıklıkla sülfür kolloid, albumin kolloid ve antimon 

kolloid kullanılmaktadır. Bu aşamada kullanılan kolloidin çapı önemlidir. İdeal kolloidin lenfatiklerden 

geçecek kadar küçük ve lenf nodunda tutulabilecek kadar büyük çapa sahip olması önemlidir. 

Kolloidin işaretlendiği radyoaktif madde olarak ise sıklıkla doku penetresyonu oldukça iyi olan 

Teknesyum–99-m kullanılmaktadır. 

Ameliyat öncesinde SLN işaretlemesi imkânlara ve merkezin tercihine göre ameliyattan bir gün önce 

veya ameliyat günü cerrahiden birkaç saat önce uygulanabilir. Her iki yöntemin de kendine göre 

avantaj ve dezavantajları vardır. Biz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Merkezi 

pratiğinde işaretlemeyi bir gün önceden yapmaktayız. Böylece bir gün önceden yapılan planlama 

nedeniyle işaretleme işlemi için esnek bir saat ayarlaması mümkün olabilmekte; ameliyat sabahı 

nükleer tıp merkezinde zamana karşı bir yarış yapılmamakta ve o günün rutin planlaması 

(uygulamada meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle) bozulmamaktadır. Daha da önemlisi 

ameliyata girecek cerrah işaretlemeye eşlik edebilmekte, işaretlenen lenf nodlarının yerini nükleer tıp 

uzmanı ile beraber değerlendirme şansına sahip olmakta ve nükleer tıp uzmanı da ameliyatta 

bulunmak zorunda kalmamaktadır. Özellikle işaretlemede mümkünse cerrahın da bulunması 

konusuna işbirliğinin etkili sonuçlar vermesi nedeniyle çok önem vermekteyiz. Bu yöntemin 

dezavantajlarından biri gibi gözüken hastanın bir gün öncesinde de hastanede zaman harcaması ise 

Mersin’in ulaşımı kolay bir şehir olması nedeniyle çok sorun yaratmamaktadır. Ayrıca hastanın 

ameliyat günü aç karnına, konforsuz birkaç saat geçirmesine de engel olunmaktadır. Önceki gün 

uygulamamız nedeniyle bugüne kadar hiçbir şekilde radyoaktivite zayıflaması sorunu ile de 

karşılaşmadığımızı belirtmek gerekir. Zaten işaretleme ameliyattan önceki gün, nükleer tıp merkezinin 

iş yükünün hafiflediği akşamüstü saatlerinde yapıldığı ve ertesi gün de ameliyatlar sabah saatlerine 

planlandığı için “önceki gün” asla tam bir 24 saat öncesi olmamaktadır. 

prof. d
r. ta

mer akça



Yine işaretlemede saptanan lenf nodlarının vücut üzerinde vektörel olarak işaretlenmesi de 

ameliyatta kolaylık sağlamaktadır. 

Teknik  

Merkezimizde gama prob olarak EuroProbe® II (EuroMedical Instruments, Le Chesnay, France) 

kullanılmaktadır. Probu ameliyat sahasına aldığımız steril kılıf maliyeti azaltma açısından uygun 

uzunlukta diktirdiğimiz ameliyat örtülerinden olup, birkaç adet olan kılıflar yıkanmakta ve etilen oksit 

ile steril edilmektedir. Probun ucunu ise pudrasız bir eldivenin parmağına takarak kullanım kolaylığı 

sağlamaktayız.  

Steril kılıf içinde ameliyat sahasına alınan prob ameliyatın başlangıcında hastanın ksifoidinden hasta 

ile 90 derecelik açı oluşturacak şekilde uygulanır ve 10 saniye süreyle radyoaktivite alınarak 

“background” sayım kaydedilir. “Background” sayımı hastanın omuz başından da alınabilir. Daha 

sonra tümörün üzerinden 10 saniye süreyle radyoaktivite sayılarak kaydedilir. Gama probun aksiller 

bölge boyunca cildin üzerinde yavaş yavaş kaydırılarak bölgenin tamamının “taranması” ve radyoaktif 

madde tutan SLN’larının yerlerinin tekrar doğrulanması ameliyatta kolaylık sağlaması bakımından 

önerilir. 

Mastektomi planlanan hastalara oblig planda standart fuziform kesi uygulanır. Kesinin üst dış 

kenarının yaklaşık 5 cm.lik kısımda kesi derinleştirilerek prob yardımıyla SLN aranır. Meme koruyucu 

cerrahi planlanan hastalarda ise aksilla kıl çizgisi üzerine yaklaşık 5 cm.lik kesi yapılarak uygulanır. Her 

iki yöntemde de cilt altı ve cilt geçildikten sonra klavipektoral fasya açılarak yavaşça hareket ettirilen 

prob yardımıyla önceden cilt üzerine işaretlenmiş alanda sentinel nod aranır.  

Sentinel lenf nodlarının %90’ından fazlası birinci seviyede bulunmaktadır ve genellikle 2–3 tanedir. 

Ancak çeşitli serilerde SLN sayısı 1–10 arasında bildirilmektedir. Klavipektoral fasya insize edildikten 

sonra SLN sıklıkla lateral torasik venin üçüncü interkostal sinirin lateral dalını çaprazladığı yerde 

saptanır. 

Bu aşamalarda diseksiyonlar çok nazik yapılmalı ve olası kanamalar (ameliyat sahasını kirleterek görüş 

alanını daraltmaması için) derhal kontrol altına alınmalıdır. Biz kendi pratiğimizde kanama kontrolü 

için sıklıkla bipolar koter kullanmaktayız. Diseksiyon tercihe göre koter, makas, disektör kullanılarak 

yapılabilir. Biz klavipektoral fasyaya kadar koter yardımıyla gidip, fasya sonrasında ise sıklıkla makas 

(bazen de disektör) ile diseksiyonu tercih etmekteyiz.  

Diseksiyonun her aşamasında gama prob yardımıyla SLN yönünü ve derinliğini kontrol etmek 

ameliyatı kolaylaştırır. Kombine uygulamalarda maviye boyanmış lenfatiklerin takibi ve SLN’unun 

görülmesi çok daha konforlu olmaktadır. 

En yüksek sayımın alındığı bölgede lenf nodu in vivo ölçülerek bulunur ve dikkatli bir şekilde diseke 

edildikten sonra cerrahi alan dışında 10 saniye süreyle tekrar sayılarak doğrulanır. Bu işleme 

radyokolloidle işaretlenmiş tüm lenf nodları çıkarılarak, aksillada backgroundun altında sayım alınana 

kadar devam edilir. Eğer hala yüksek radyoaktivite saptanıyorsa buna neden olan diğer lenf nodları da 

(işaretli olup-olmadığına bakılmaksızın) eksize edilmelidir. Biz bulduğumuz lenf nodunun etrafındaki 

yağ dokularını temizlemek yoluyla patolojik inceleme sırasında gereksiz dokuların araya girmesini 
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engelliyoruz. Ancak ayıkladığımız bütün dokuların üzerinde sayım yaparak radyoaktivite 

tutmadığından emin oluyoruz.   

“Frozen seciton”a gönderilen lenf nodlarının patoloji raporu gelene kadar primer tümör de 

planlandığı gibi çıkarılırsa, zamandan kazanılır.  

Gelen patoloji raporuna göre metastaz yokluğunda aksiler diseksiyon yapılmaksızın ameliyata son 

verilirken, metastaz varlığında standart aksiller diseksiyon yapılır ve aksillaya negatif basınçla çalışan 

tek bir dren konulup, cilt emilebilir sürekli sütürle kapatılarak ameliyata son verilir.  

Metastaz varlığının tartışmalı veya şüpheli olduğu durumlarda merkezimizin yaklaşımı standart 

aksiller diseksiyon yapmak yönündedir. 
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SENTİNEL LENF NODÜLLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalı 

 

GİRİŞ 

Sentinel lenf nodunun (SLN) histolojik incelenmesi çok önemlidir. Çünkü SLN doğru olarak tespit 

edilip çıkarıldığında bile histopatolojik inceleme doğru yapılmadığında tüm işlem anlamsız hale gelir. 

Bugün kullanılan genel yöntem SLN durumunun intraoperatif olarak değerlendirilmesi ve buna göre 

metastaz saptandığında aksiler disseksiyonun aynı seansta gerçekleştirilmesi, metastaz 

saptanmadığında da aksillanın korunmasıdır. Ancak bazı kurumlarda sentinel lenf nodülünün 

örneklenmesi ve parafin takip ile incelenmesinden sonra gerekli olduğu taktirde aksillaya geri 

dönülmesi şeklinde iki aşamalı protokol de kullanılmaktadır.  

Sentinel lenf nodu olarak tespit edilen lenf nodülleri bölgesel metastazın en büyük olasılıkla yer 

alacağı nodüllerdir ve diğer lenf nodüllerinden daha büyük bir metastaz riski taşırlar; dolayısıyla bu 

lenf nodülleri diğerlerinden daha ayrıntılı bir incelemeyi hak ederler. Lenf nodüllerinin histopatolojik 

incelemesinde kullanılacak yöntemin nasıl olması gerektiği metastazların boyutu ile ilişkilidir. Geçmiş 

yıllarda pozitif aksiller nodül saptama olasılığı daha yüksek ve ortalama metastaz boyutu da daha 

büyüktü; bu nedenle her bir lenf nodülünden tek kesit almak yeterli sayılabilirdi. Bugün tarama 

yapılan toplumlarda başvuru anında meme kanseri olgularının % 75 kadarı negatif lenf nodüllerine 

sahiptir ve ortalama metastaz boyutu sadece 6 mm dir. Bu nedenle var olan metastazları atlamamak 

amacıyla rutin incelemede bile her lenf nodülü parafine gömülmeden önce ince ince dilimlenmekte 

ve total olarak takibe alınmaktadır.  

Daha büyük metastazları mikrometastazlardan ayıran 2 mm sınırının bir biyolojik anlamı olmamakla 

birlikte, 2 mm’den büyük metastazların klinik önemi geniş kabul görmüştür. Bu nedenle 2 mm SLN 

protokolleri için sınır büyüklük olarak kabul edilir ve 2 mm’den büyük metastazları saptamak temel 

hedef olarak ele alınır. Bunun için lenf nodülleri 2 mm den kalın olmamasına dikkat edilerek eşit 

aralıklar ile dilimlenir ve total olarak takibe alınır. Nodüllerin uzun aksa dik ya da paralel mi alınacağı 

konusu tartışmalıdır. Ancak uzun aksa paralel kesitte afferent lenfatikler ve supkapsüler sinus daha iyi 

örneklendiğinden kesitin bu aksa paralel olarak alınması gerektiği konusundaki uygulamalar nispeten 

daha yaygındır. Lenf nodülleri takibe verilirken her bir kasete tek lenf nodülü konarak lenf 

nodüllerinin sayımı kolaylaştırılır, ancak bölünmeden takibe verilen küçük lenf nodülleri aynı kasette 

takibe verilebilirler. İş yükünü artırmamak için birden fazla bölünmüş lenf nodu aynı kasette takibe 

verilecekse farklı renklerde boyanarak takibe alınır.  

Yukarıdaki şekilde alınan örnekler HE kesit ile incelendiğinde 2 mm üzerindeki bir metastazı kaçırma 

ihtimali son derece küçüktür. Ancak daha küçük metastazların da tespit edilebilmesi için lenf 

nodülünün aralıklı olarak sonuna kadar kesilmesi gerekir. Örneğin: 0.2 mm boyutlu metastazların 

yakalanması isteniyorsa nodun 0.2 mm (200 mikron) aralıkla kesilmesi gerekir.  
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Ancak SLN özelliğindeki nodüllerde bile tek bir tümör hücresinin saptanmasına yönelik bir 

histopatolojik protokolün kullanılması çok yüksek bir maliyet ve iş gücü gerektirdiğinden rutin bazda 

yapılabilir değildir. Ayrıca bu kadar küçük metastazları saptamanın gerekli olduğu konusu da açık 

değildir.  

 

İMMÜNHİSTOKİMYA 

Sentinel lenf nodu incelemesinde immünhistokimya kullanılabilir. İmmünhistokimyasal incelemede 

genellikle çeşitli sitokeratinler kullanılır; sitokeratinler ile normalde boyanmayan lenf nodu içerisinde 

metastaza ait pozitif boyanan epitelyal hücreler kolayca görünür hale gelirler. Bunu kullanmanın 

patolog açısından avantajı nodu hızlı şekilde tarayabilmek ve küçük metastazları daha kolay 

tanıyabilmektir. Bazen de immünhistokimyasal inceleme, rutin hematoksilen eozin ile gözden 

kaçabilecek (lobüler karsinoma metastazları gibi) bazı daha büyük metastazları da ortaya çıkarabilir. 

Ancak immünhistokimya kullanımı maliyeti artırdığı gibi, prognostik önemi şüpheli çok küçük boyutlu 

bir metastazı da gündeme getirmiş olur. İmmünhistokimyanın rutinde kullanımı zorunlu değildir. Yine 

de kaynakların izin vermesi durumunda immünhistokimya kullanımından kaçınılmamalıdır.  

 

İNCELEME PROTOKOLLERİ 

Sentinel lenf nodüllerinin incelenmesine ilişkin önerilen protokollerden bazıları şöyle özetlenebilir:  

 40 µm arayla iki kesit ve bir adet keratin ile immünhistokimyasal boyama;  

 seri kesit ile her 6. kesiti HE boyama ve takip eden iki kesite Sitokeratin ve EMA boyama, 

 40 µm arayla takip eden 2 kesite HE ve sitokeratin boyama;  

 0.25-mm aralıkla tüm bloğa sitokeratin boyama;  

 100-500 µm aralıkla 3 seviyeden HE boyama;  

 immünhistokimya olmaksızın multiple HE kesit; dokunun %25, %50 ve % 75’i seviyesinde 3 

adet HE kesit. 

Sentinel lenf nodu incelemesinde makroskopik olarak tutulmuş lenf nodüllerinden tek bir seviyeden 

kesit alınarak Hematoksilen Eozin ile incelenmesi yeterlidir. 

 

İNTRAOPERATİF DEĞERLENDİRME 

Operasyon anında değerlendirme operasyonun tek aşamada bitmesini sağlayacağından avantajlıdır, 

ancak olgu başına %25 kadar yanlış negatif riski taşır. İntraoperatif değerlendirme frozen kesit ile 

sitolojik yöntemle ya da bu yöntemlerin her ikisi birden kullanılarak yapılabilir.  

Sitolojik preperasyonlar doku kaybına yol açmadığından daha avantajlı görünmekle birlikte, bunlarda 

lenf nodunun normal yapısının izlenmemesi pek çok patolog için dezavantajdır.  
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İntraoperatif olarak hazırlanan donuk kesitlerle çalışmanın parafin kesitlere göre bazı dezavantajları 

mevcuttur. Lenf nodülleri kalın fibröz bir kapsül ile sarıldığından genellikle kesilmeleri zordur ve 

kesitler katlantılı kalın, buruşuk ve idealden uzak görünürler. Ayrıca frozen kesitlerin hazırlanması 

sırasında kaybedilen doku ve burada bulunması muhtemel metastazlar da bir dezavantaj olarak 

karşımıza çıkar.  

İntraoperatif değerlendirmede faklı kurumlardan tümü de başarı ile kullanılan farklı protokoller 

önerilmiş olmakla birlikte, üniversal olarak kabul görmüş tek bir yöntem mevcut değildir. Ancak temel 

kural lenf nodunun mümkün olduğunca ince dilimlenerek tümünün frozen kesit ile incelenmesi ve bu 

yapılırken doku kaybının mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Frozen kesit ile metastaz saptanmadığı 

taktirde, kalan doku parafin takipe alınır. Kullanılan protokole göre uygun aralıklarla kesilir, HE 

kesitler ve immünhistokimyasal olarak incelenir.  

Sentinel lenf nodu incelemesi sonucunda patoloji raporunda sentinel kodlu lenf nodüllerinin sayısı, 

makroskopik tutulum olup olmadığı, metastatik olan nodül sayısı, metastazın büyüklüğü yer almalıdır. 

Eğer incelemede özel yöntemler (seri kesit, immünhistokimyasal inceleme, moleküler yöntemler) 

kullanıldıysa bunlar da raporda yer almalıdır.  

 

TÜMÖR BOYUTUNUN RAPOR ÖRNEĞİ 

İzole tümör hücreleri (İTH) 

Toplam boyutu 0.2 mm den küçük ya da 200 hücreyi aşmayan hücre yığınlarıdır. İzole tümör hücreleri 

pozitif lenf nodülü sayısına dâhil edilmezler. 

Mikrometastazlar 

0.2 mm den büyük, 2 mm den küçük boyutlu ya da bir kesit yüzünde 200 den fazla hücre bulunduran 

hücre gruplarıdır. Sadece mikrometastaz mevcutsa, N durumu N1mi olarak bildirilir. Eğer diğer lenf 

nodüllerinde en az 1 makrometastaz varsa, total lenf nodu sayısına eklenir. 

Makrometastazlar 

2 mm den büyük metastazlardır. 

 

SENTİNEL LENF NODÜLÜNÜN İNCELEMESİNDE CERRAHIN KATKISI 

Sentinel lenf nodülü incelemesi patoloji laboratuarı ve patolog için zaman alıcı ve masraflı bir 

incelemedir. Özellikle intraoperatif olarak yapılan incelemede kısa zamanda genellikle küçük boyutlu 

bir metastazın saptanması talep edilir. Gönderilen sentinel lenf nodülü sayısı ne kadar az ise bunların 

o kadar ayrıntılı incelenebileceği unutulmamalıdır. Sentinel lenf nodülü koduyla gönderilen 

örneklerde birden fazla nodül varsa bunlardan hangisinin gerçekten sentinel lenf nodülü olduğunun 

işaretlenmesi zaman ve emeğin bu lenf nodülüne yoğunlaştırılmasını sağlayabilir.  
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1. Hangisi aksiller diseksiyonun faydalarından değildir? 

a. Hastanın prognozunu belirlemek  

b. hastalığın sistemik kontrolünü sağlamak * 

c. postoperatif adjuvan tedavi seçimi  

 

2. Hangisinde SLNB yapılabilir? 

a. mide 

b. penis, prostat  

c. hepsi* 

 

3. Hangisi SLNB endikasyonudur?  

a. kanıtlanmış mikroinvazyonu olmayan hastalar* 

b. aksillası klinik negatif T1, T2 meme kanserleri 

c. tanısı tru-cut biyopsi ile konulan hastalar  

 

4. Hangisi SLNB kontrendikasyonudur? 

a. aksillada palpable lenf nodu bulunan hastalar 

b. aksiller metastazı biyopsi ile kanıtlanmış hastalar* 

c. primer tümör boyutu 1-5 cm. arasında olan hastalar 

 

5. Ultrasonografik lenf nodu değerlendirmesinde doğruluk oranı yaklaşık olarak 

kaçtır? 

a. %30 

b. %50 

c. %70 * 

 

6. Sentinel lenf nodu ile ilgili çalışmalarda yanlış negatiflik oranları yaklaşık olarak 

kaçtır? 

a. %5 – 10* 

b. %30 – 40 

c. %60 – 70 

 

7. Sentinel lenf nodu doğru olarak bulunma oranları yaklaşık olarak kaçtır? 

a. %45 

b. %65 

c. %95* 

 

8. Mevcut yasal mevzuat gereği radyofarmasötiklerinin enjeksiyonu kimin tarafından 

uygulanmalıdır? 

a. radyologlar 

b. nükleer Tıp hekimleri* 
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c. cerrahlar 

 

9. Hangisi radyoaktif madde ve/veya mavi boya uygulanma yollarından değildir? 

a. subareolar  

b. intradermal  

c. intrakaviter* 

 

10. Hangisi preoperatif işaretlemedeki hatalardandır? 

a. deri kontaminasyonu 

b. deri işaretinin ameliyat pozisyonunda işaretlenmemiş olması 

c. hepsi* 

 

11. Radyoaktif madde kaç günde ortamdan temizlenir? 

a. 1* 

b. 3 

c. 5 

 

12. Hangisi isosulfan ve/veya patent mavisi kullanımından sonra gelişen 

komplikasyonlardan değildir? 

a. anafilaktik reaksiyon  

b. cilt nekrozu 

c. hiperkapni*  

 

13. Ameliyat öncesinde SLN işaretlemesi ne zaman yapılamaz? 

a. bir hafta önce* 

b. bir gün önce  

c. birkaç saat önce 

 

14. Sentinel lenf nodlarının büyük çoğunluğu hangi seviyededir? 

a. birinci seviye* 

b. ikinci seviye 

c. üçüncü seviye 

 

15. Hangisi mikrometastazı tanımlar? 

a. 0.2 mm.den küçük metastazlar* 

b. 0.2 mm - 2 mm arasındaki metastazlar 

c. 2 mm.den büyük metastazlar 

 

 

prof. d
r. ta

mer akça



���������	��
������������

prof. d
r. ta

mer akça




